
A Guineái Köztársaság földtanának alapvonalai
írta: dr. Balkay Bálinti

Bevezetés

Guinea földrajzi helyzetet, topográfiájának 
és földtani felépítésének főbb vonásait az ábra 
mutatja be.

A lakosság nagyobb része földművelő; keve
sebb az állattenyésztő. Viszonylag sok a keres
kedő, és akadnak halászok, vadászok és gyűj
tögetek is. Ipari munkásság csak Conakry és 
Fria ipari centrumok körül alakult ki.

Az egykori Francia-Guinea 1958. szeptember 
28-án szabadult fel. Azóta független köztársa
ság, melynek társadalmi célja Sékou Touré el
nök szerint „az afrikai típusú szocializmus fel
építése”,

Az ország területe közel 300 000 km2, mint
egy 3 millió lakosa egyenetlenül oszlik el: a 
tengerpart és a Niger-völgy pl. sűrűn lakott, 
a Simandou-Nimba hegységvonulat csaknem la
katlan. A lakosság nagyrésze a malinké, soussou 
és foulah törzsbe tartozik, de a különböző 
nyelvjárások száma több mint húsz, ezért a hi
vatalos nyelv és az oktatás nyelve mindmáig 
a francia. A személy- és helynevek helyesírása 
éppen ezért a jelen dolgozatban is a francia 
fonetikát követi.

Fizikai földrajz

Hegyrajz. Guinea atlanti partvidéke síkság. 5—50 
km parttávolságban em elkednek ki az első dombok 
és hegyek. Röglépcsőik ÉK felé az 1500 m magasságot 
elérő Fouta Djalon hegységig em elkednek. A Fouta 
Djalon DK felé  Mamou, Faranah és Kissidougou felé  
a Guineai-hátságban folytatódik. Az országot keleten  
az É—D-i csapású Simandou-Nimba hegységvonulat 
zárja le. A Nim ba-hegy a guinead-libériai-elefántcsont- 
parti hármashatáron 1854 m éterrel Nyugat-Afrika leg
magasabb csúcsa.

Vízrajza. A rendkívül változékony vízhozamú fo
lyók — az esős évszaki vízhozam a száraz évszakinak 
tíz-százszorosa lehet — a Fouta Djaliontól és a Gui- 
neai-háfteágtól DNY-ra közvetlenül az A tlanti óceánba 
ömlenek; északon a Bafing, a Szenegál vízrendszeréhez 
tartozik, a többi északi folyó a Nigert gyarapítja.

Éghajlat. Az afrikai szárazföld klim aöveí közül 
Guinea partvidékén a guineai, északi határvidékén a
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szudáni M toatípus uralkodik. A kettő között folyam a
tos az átmenet. Az éghajlati övékből k iüt a Foyta-Dja- 
lon hűvös-száraz, valam int a Nim ba-hegység esős
m eleg azanális kiimája.

A guineai klim atípust határozott téli száraz és 
nyári esős évszak jellem zi. Tavasszal és ősszel éjjeli 
záporok, viharok uralkodnak. Az esős évszakban a hő
m érséklet naipi ingadozása 22 és 31° közötti; a 'relatív  
páratartalom ritkán csökken 80<% alá, és gyakran 
megy 100% fölé, túl telítésibe. Az évi csapadék 25 éves 
átlaga 450ÍO mm; maximuma 6900 mm (1935). Augusz
tus hó sokévi csapadékátlaga 24 esős nap alatt 1100 
mm, maximuma 2800 ram. Az egynapi maximum 13 és 
fél óra alatt 430 mm, az egy óra a la tti. 50 mm volt. 
Az esős évszak m onszun-típusú szelei enyhék, ritkán 
haladják meg a 6 Beaufort-fokot.

A száraz évszakban a hőm érséklet napi m enete 
27 és 34° között jár. Sivatagi, harm attán-típusú szél
járás idején a relatív páratartalom nappal 30%-ig is 
lecsökken, de hajnalban többnyire eléri a telítettséget 
és dús harmatot ad,. Eső egyáltalán nem hull.

A szudáni klim aövben az évszakok egym ásutánja 
■hasonló, de az évi csapadék a földrajzi szélességtől 
függően csak 600—1200 mm. A  relatív páratartalom  
ritkán haladja m eg a  80%-tot; a déli hőm érséklet a 
száraz évszakban 50° is lehet. A páratartalom ilyenkor 
csak 10—20%, miéntis a  szubjektív m elegérzet nem  
kellemetflenebb, mint a hűvösebb, de párás tenger
parton.

Növényzet. A trópusi, esőőserdő Erdős-Guinea 
egyes részeire korlátozódik. A hegyoldalakat ritkásabb 
erdő borítja. Az ország nagyobb része ligetes szavanna 
(emibermagasságú elefántfű, elszórt fiákkal). A Fonta 
Djalaníban m agaslati legelő, partvidéken páim ás bozót 
és mangrove a jellem ző.

A földtani kutatások rövid története

Guineában a századfordulótól a harmincas évekig 
szórványos volt a földtani kutatás. 1930-ban kezdődött 
meg az átfogó 500.0'00-es földtani térképezés, m ely
nek eredm ényei 1954-ig nyilvánosságra kerülték. Csu
pán ÉNy-on maradt ki Gaoual és Youkourikoun 
környéke: erről a részről csak egym illiós földtani tér
kép készült. A felvétel oroszlánrésze E. de Chételat, 
L. Delaire, R. Golouibinow, A. Obermüller nevéhez 
fűződik. Az eredm ényeket a volt Francia Nyugat-Afri- 
kát átfogó monográfiában L. Marvier foglalta össze.* 
(Notice explicaitive de la  carte géologique d’ensem ble 
de l ’Afrique Occidemtale Frangaise, Bulletin N<> 16., 
Direction des M ines de l’A. O. F., Dakar 1953; hatm il
liós méretarányú földtani térkép, bőséges irodalom).*

Az ötezázezeres felvétel befejezte után a dakari 
francia földtani igazgatóság nyomban megkezdte a
200.000- es méretarányú térképezést, légáfelvételek alap
ján készült topográfiai lapokra, de ennek eredm ényei 
ma is valam elyik francia földtani intézm ény irattárá
ban sikkadnak.

Guinea felszabadulása óta a földtani kutatás leg
fontosabb eredm énye egész Kelet-Guinea részletes 
földtani újrabejárása a gyém ánt-, arany- és mészkő- 
kutatással m egbízott szovjet expedíció által, B. Zuba- 
rev és G, Pisszem szkij vezetésével. Eredményeik egye
lőre kéziratban vannak, és nagyrészt titkosak. Rajtuk 
kívül egy lengyel expedíció végzett A. Dudek vezeté
sével ellenőrző kutatást több kisebb érckibúváson, és
200.000- es méretarányban feltérképezte az 500.000-es 
felvételből kim aradt ÉNy-i területet.

Guineáról ma a leghasználatosabb földtani térkép 
a Reich L. által 1962-ben összeállított, kb. hárommilliós 
méretarányú. Rem élhetőleg rövidesen nyilvánosságra

jut a  szovjet expedíció egym illiós térképe, m ely a 
R eich-félétői inkább csak részletekben különbözik.*

Földtani felépítés

Archaikum. A keleti határon a Simandou- 
Nimba vonulat archai szinklinálisának peremi 
részei dahomeyi orto-, paragnájszból, mágmatit- 
ból állnak. A szinklinális magva magnetit- és
hemaitittartalmú itabiritjellegű atakori kvarcit, 
vastagsága 5000 m körüli.

Alsó-Guinea DK-i részén az ún; Moréah- 
scrozat 80 km hosszban ismert dahomeyi gnáj- 
sza és migmatitja sierra-leonei kapcsolatokat 
mutat.

Algonkium. A Simandou-Nimba vonulattól 
Ny, majd ÉÉNy felé Mauritániáig a hatalmas 
birrimi hegységvonulat letarolt roncsai húzód
nak. Guineai területen az egykori birrimi geo- 
szinklinálisnak vidékenként más-más emelete 
van a felszínen.

A Simandou-Nimba vonulattól Mamou vidé
kéig hatalmas területet foglal el a birrimi ún. 
konkordáns vagy Baoulé-gránit. Ez a volt geo- 
szinklinális legmélyebb, palingén, alárendelten 
migmás emelete. A gránitban a prepalingén 
csapásirányokat kvarcit- és migmatitorsók jel
zik. Kivételesen nagykiterjedésű ilyen „intra- 
batolitos migmatit” a 10 000 km2 kiterjedésű 
Fitaba-masszívum Mamoutól D-re. A Baoulé- 
gránát átlagtípusa mészalkáli. monzonitos, érc
szegény.

ÉK felé a gránttömeget jelentős szerkezeti 
vonal határolja a Kankan, Kouroussa és Siguiri 
között elterülő magasabb epi-mezometamorf 
geoszinklinális-emelet felé. A birrimi rétegsor 
itt agyag- és csillámpala, szericites, grafitos, 
kvarcitos palaképződmények, ritkán cioollino- 
lencsék együttese, a magasabb tagokban tufa- 
és tufás közbetelepülésekkel. A Niandan-Banié 
hegységvonulat „zöld kőzetei” (metaandezit, 
bazalt, ortoamfibolit) feltehetőleg a geoszinkli- 
nális egykori tengelyének tengeralatti lávaöm
lései.

Az epi-mezometamorf birrimi sorozathoz tar
tozik az alsó-guineai moréahi képződmények 
szomszédságában az ún. Marampa-sorozat, vala
mint ÉNy-Guineában a Mauritániából és Szene
gálból átnyúló Akjoujt-sorozat.

Infrakambrium. Az egykori birrimi geoszin- 
klinális legfelső, gyűrt, de át nem alakult eme
lete, az ún. falémi sorozat. Guinea területén 
két tagból áll. Youkounkoun és Siguiri között 
az északi határvidéken az idősebb „falémi pa
lák” változatos fáciesű kovás-homokos-tufitos, 
elvétve meszes-homokos képződmények; You
kounkoun környékén a fiatalabb Boundou-ho-

*Guineárói a legfrissebb adatokat tartalmazó 
francia publikáció R. Fouzan: Géologie de l’A f- 
rique, 1960. Payot, Paris.
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mokkő vörös, arkózás szerorogén tektonofácies, 
a  jotni homokkő megfelelője.

Alsó-Guinea DK-i részén ugyanez a sorozat 
. ,Rookell-összlet’ ’ néven Siesrra Leonéba húzó
dik át.

A falémi képződmények kora Szenegálban, 
Maliban és Guineában egyaránt revízió alatt 
áll; valószínű, hogy a sorozat nyugodtabb te
lepülésű magasabb tagjai átnyúlnak a kam- 
briumba, annál is inkább, mert az eddig is
mert paleozóos sorozat az ordoviciummal kez
dődik.

Hegységképződési tekintetben a dahomeyi 
atakori sorozat konszolidációja a protoafricid 
ciklus eredménye. A régebben archainak tartott 
birrimi képződményeket újabban algonkinak 
tekintik, többek közt a szovjet kutatók is, akik 
rádióaktív kormeghatározást is végeztek. Gyű
rődésük ez esetben mezoafricid vagy fiatalabb. 
A falémi képződmények gyűrődése így neoafri- 
cid, a szubhorizontális paleozóos összlet felé ha
tárt szabó szög- és eróziós diszkordaneia pedig 
takoni (namaid) lehet.

Paleozoikum. A falémiumra keresztrétegzett 
kovás homokkő és finom konglomerátum tele
pül durva alapkonglomerátummal. Ez az ún. 
pitai homokkő szenegáli-mali analógiák alapján 
az ordiviciumba tartozik, de lehetséges, hogy a 
kambriumi egyrészt is magában foglalja. Felette 
az első faunával igazolt korú összlet a grapto- 
litás sötétszürke gotlandi agyagpala Télimélé, 
Bőké, Gaoual között. Rá hirtelen fáciesváltozás- 
sal Spirifer verneuili-tartalmú jól rétegzett fi
nom devon homokkő települ. Ez a képződmény 
a paleozoikum zárótagja Guineában. A paleo
zóos sorozat össz-vastagsága 1000 m.

A néhány fok dőlésű paleozóos rétegek a mai 
tengerparttal nagyjából párhuzamos tengelyű 
hatalmas lankás szinklinálist formálnak, mely
nek magvában a gotlandi pala, peremein az or- 
dovici homokkő a tájformáló kőzet. A devon 
homokkő viszonylag jelentéktelen foltokban te
lepül a gotlandiumra. A medence epirogén ala
kulat, csak fiatalon szenvedett rögszétbillenést 
igen szabályos ÉK—DNy és ÉNy—DK csapásé 
töréshálózat mentén.

Fiatalabb magmás tevékenység. Guineában a 
devonnál fiatalabb képződmények részben mag
másak, részben szárazulatai (eluvió-, dilúvió- 
alluviális eredetűek. A magas képződmények 
az alábbi csoportokba foghatók össze:

Az a l k á l i - h i p e r a l k á l i  s a v a n y ú  
m a g m a t i t o k  Nyugat-Afrikában elterjedt, 
de nem nagy tömegű, nehézfémekben gazdag 
gránitos-granodioritos kőzetek, többnyire az ón- 
ércparagenezishez kapcsolódó éroesedéssel. Gui
nea területén ide tartozik a Los-szigetek Ni-Ta- 
pegmatitokkal átjárt, 13% Na^O + KiO-tartal- 
mú nefelinszienitje, valamint a Tominé-völgy 
riolitja.

D o l e r i t - c s o p ő r t .  Nagy elterjedésű és 
tömegű, meglehetősen egyveretű mészalkáli do- 
lerittelérek, teleptelérek, kiömlések. Az utóbbiak 
fontos tájformálók. A doleritfelszíneken gya
kori a jóminőségű bauxit.

U l t r a b á z i t o k .  Jelentéktelen tömegű, vál
tozatos kémiai összetételű kőzetek; ide tartoz
nak az erdős-guineai gyémánttartalmú kim- 
berlitbürtők és telérek, valamint a Kaloum-fél- 
sziget peridotitja Conakry térségében. Ezek a 
magmatitok meglehetősen ércdúsak.

Mindezen magmatitok pontos kora ismeret
len, de összafrikai analógiák alapján többen a 
krétaidőszakra helyezik őket. Tény, hogy Nyu
gat-Afrika a felső-krétában erőteljesen felda- 
rabolódott; az eközben kialakult mélytörések 
hozhatták felszínre a bőséges és gyakran külö
nös kemizmusú magmát. A magmás tevékeny
ség továbbélését igazolja a közeli Dakar oligo- 
miooén bazanit- és ankaratrittufája, valamint 
pleisztocén bazanitja és doleritje.

Harmad- és negyedidőszaki felszínalakulás, 
mállás, üledékképződés. Guinea legidősebb fel
színi formája ősi tönkfelület; a mali-i Sata- 
dougou környékén 600 m magasságból indul, 
Dabola környékén 1050 méterrel éri el leg
nagyobb magasságát, a tengerpart közelében a 
parti síkságot szegélyező előhegyeket már csak 
150—200 m magas. Nyugat-Guineában részben 
elmosta ezt a felszínt a Fouta Djalon fiatal 
emelkedése, keleten pedig a foszlányait is alig 
hagyta meg a fiatal erózió. Roncsait 10—20 m 
vastag laterit borítja, mely különösen a Dabola- 
Tougué környéki doleritfelszíneken bauxitos 
kifejlődésű. A laterit itt vasszegényebb a fel
színen, mint a mélyebb részeiben.

A Guineai-öbö! országaiban több helyütt is
meretes egy vagy két ilyen ősi felszín. Gháná
ban pl. eocén és miocén tönkösödést különböz
tetnek meg. Az idős laterit kora tehát bizony
talan, de a miocénnél nemigen lehet fiatalabb.

A guineai hegységeket általában fiatal, me
redek völgyek szabdalják fel. Ju. Szelivjorsz- 
tov szerint a völgyek legmagasabb teraszai 
a völgyfők táján a domb- és hegytetők altipia- 
nációs szintjeibe olvadnak. A legteljesebb soro
zat nyolc terasz-szintet és a három legidősebb 
terasznak megfelelő három altiplanációs szintet 
tartalmaz. Az ártéri terasz kivételével rendsze
rint laterit borítja ezeket a szinteket. Ezt a la- 
teritet általában felülről lefelé csökkenő vastar
talom jellemzi. A fiatalabb teraszokat a mi günz- 
mindel-riss-würmünknek megfelelő kagéri, ka
masz!, kandzseri és gambliai pluviálisokkal szo
kás párhuzamba állítani. Negyedidőszaki voltu
kat a belőlük elvétve előkerült pattintott kő
eszközök igazolják. Az idősebb teraszok való
színűleg pliocén, legalább viílafrancai korúak.

A tengerparton a teraszok keletkezésével 
nagyjából egyidős képződmények a többszöri 
szintingadozásit jelző abráziós szinlők, elteme
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tett, megkötött és még mozgó parti dűnék, ten
ger alá húzódó laterittakaró foszlányok, vala
mint a laposabb részeket elborító jpartszegélyi 
iszap. Ezen fiatal képződmények legfeljebb 
10—15 m-re vannak a mai tengerszint felett. 
Részletes egyeztetésük a teraszokkal a jövő fel
adata.

A lateritesedés legfiatalabb, ma is tartó sza
kasza vasas páncélképződéshez vezet. Az idő
sebb lateritszelvények vastartalma a száraz év
szak talajvízében részben feloldódva, kapilláris 
hatásra a szelvény felső részébe jut, és ott ke
mény, vastag kéreg formájában kicsapódik. 
Maiságát bizonyítja, hogy már traktorroncsot is 
találtak belecementálva. A vasas kéreg a ten
gerparti iszap magasabb szinlőin is megjelenik.

Gazdaságföldtan és bányászat

Guinea ásványkincseit' súlyos aránytalanság 
jellemzi. A hatalmas laterítes bauxit- és vas
érctelepek, a gazdag atakori itabirit mellett 
a gyémántkészletek közepes, a prekambriumi 
teléres és a pleisztocén alluviális arany csekély 
jelentőségűek. Egyéb műrevaló magmás-migmás 
átalakult ércesedés nem ismeretes; a nem érces 
ásványi nyersanyagokat némi pegmatitkvarc, 
földpát, csillám, üveghomok képviseli. Áz ener
giahordozók hiányoznak, egyes építőipari alap
anyagok (betonkavics, oementmárga, tégla- 
agyag) hiánya súlyos közgazdasági problémát 
jelent.

Bauxit. A háború előtti prospekció nyomán 
a francia magántőke a háború után nagyszabású 
rendszeres kutatásba fogott. A Péchiney cég 
Dabola, Tougué, Kindia, Fria környékén heli
kopteres berepüléssel felderített bauxitterülete- 
ken ritkás fúrás- és aknahálózattal kétmilliárd 
tonna körüli közepes minőségű bauxitkészletet 
mutatott ki. Ezek közül a viszonylag kis part- 
távolság és a közeli Konkorué folyón rendelke
zésre álló vízienergia-potenciál m iatt Fria bi
zonyult a legkedvezőbbnek. Itt a Pechiney és a 
vele társult amerikai Olin-Mathieson Co. és az 
angol British Alumínium Co, a bauxittelep köz
vetlen közelében 480.000 to évi kapacitású tim
földgyárat létesített. Szó volt a timföldgyári 
kapacitás megháromszorozásáról, vízierőmű és 
alumíniumkohó építéséről is, de a hatvanas 
évek elején a guineai kormány államosítási po
litikája és az egyidejű dekonjunktúra elriasz
totta a beruházáshoz szükséges tőkét. Fria ma 
is magánvállalat, évi egymillió tonna bauxitból
400.000 to körül termel és exportál timföldet.

A Péchiney cég által megkutatott többi 
bauxittelepek ma a parttól való nagy távolsá
guk és közepes minőségük miatt nincsenek az 
érdeklődés homlokterében.

A hatalmas kanadai aluminiumtröszt. az 
ÁLCÁN francia leányvállalata, a Bauxites du
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Midi cég 1950-től a Los-szigeteken, Kassa szi
getén létesített bauxitkülfejtest, 500.000 to évi 
kapacitású bauxitmosó és szárító üzemet és ten
geri kikötőt. (Az ottani bauxit áthalmozott: fi
nomszemcsés alapanyaga rosszabb minőségű, 
mint a durvaszemcsés frakció, mosással tehát 
javítható a minősége.) Egyidejűleg Bőké kör
nyékén a Cogon folyó kanyarulatában kutatott 
meg 6ü0, 300 és 150 m-es fúráshálózattal egy- 
milliárd tonna jóminőségű bauxitot. Ebből csak 
a Sangaréhédi nevű platón 150 millió tonna 
55%-nál nagyobb timföld-, 2%-nál kisebb SÍO2- 
tartalmú külfejthető bauxitvagyon van. Érre a 
telepre a Bauxites du Midi vasútvonalat, a 
Nunez folyó torkolatában tengeri kikötőt, egy 
későbbi szakaszban timföldgyárat tervezett. A 
vasút földmunkái részben el is készültek. 1961- 
ben a guineai kormány a szerződött kötelezett
ségeit vonakodva teljesítő vállalatot államosí
totta. A Los-szigeteken állami vállalat folytatta 
a termelést magyar műszakiak közreműködé
sével. A bőkéi bauxit kitermelésére 1963-ban 
a guineai állam az amerikai Harvey Alumínium 
Co-val alapított közös vállalatot. A termelés 
máig még előkészületben sem indult meg.

Lateritvasérc. Guinea műrevaló lateritvas- 
érceinek átfogó megkutatása még nem történt 
meg.

A Conakry fővárost hordozó Kaloum-félsziget 
dunitjén kialakult lateritvasércet az ötvenes 
évek eleje óta a Cie Miniere de Conakry fran
cia vállalat termeli. Az érces szelvény vastag
sága eléri a 100 métert, de kohósitásra csak az 
egy-két méter vastag legfelső vasas páncél al
kalmas, a többi agyagos konzisztenciájú. Jelen
leg a vállalat évi 500.000 to körül exportál; a 
nagyobbarányú értékesítésnek az érc túlságos 
krómtartalma állja útját. A krómdús érc kohó- 
sítása újabban az osztrák VOEST cégnek sike
rült, miértis a közeljövőben nagyszabású érc
export várható Ausztriába. A vállalat az agya
gos érc szinterelését és a vasat, krómot és alu
míniumot egy folyamatban kinyerő elektroké
miai eljárást igyekszik kikísérletezni. Ha ez 
sikerül, a Kaloum-félsziget a világ legfontosabb 
vasércforrásai közé emelkedhetik.

Itabirit. A Simandou-Nimba vonulat 65-70% 
Fe-t tartalmazó itabiritjét és a mállása során 
képződött canga-típusú lateritet a vonulat libé
riái részén erős ütemben bányásszák. A guineai 
oldalon részletes megkutatottság hiányában is 
milliárd tonnás nagyságrendű műrevaló kész
lettel számolnak. Elszállítása guineai területen 
1000 km vasútépítést tenne szükségessé, Libé
rián való átszállítás esetén a tranzitvám és vas
úthasználati díj a jövedelmezőséget veszélyez
tetné. Ezért ma még nincsen konkrét terv az 
érc kitermelésére.

Gyémánt. Guineában 1920-ban találták az 
első gyémántot. A második világháború előtti



és utáni időkben több kisebb francia vállalat 
összesen hat telepen mosta Erdős-Guinea víz
folyásainak alluviumát Fénaira és Kérouané 
térségében. Ezenkívül nagyszámú helyi lakos 
és a szomszédos országokból bevándorolt benn
szülött folytatott primitív eszközökkel gyémánt
mosást. A francia gyarmatügyi hatóság csak az 
ötvenes években fogott rendszeres gyémánt
kutatásba; ennek során találták a Tominé völ
gyében Afrika legnyugatibb gyémántelőfordu
lását. A gyémánt anyakőzetét, a kimberlitet a 
franciák egy helyütt felismerték, de nem ku
tatták meg.

A guineai kormány államosította a francia 
vállalatokat. A készletek összeturkálását elke
rülendő megtiltotta az egyéni termelést, 
és áílami gyémántbánya vállalatot alapított 
szovjet szakértők bevonásával. A szovjet föld
tani kutatócsoport Erdős-Guinea jórészét rész
letesen megkutatta, geofizikai és földtani mód
szerekkel egy tucát kimberlitkürtőt ismert fel 
a kapcsolt „blue ground” és „yellow ground” 
képződményekkel együtt, és kimutatta a kim- 
berlitek kapcsolatát a guineai tengerparttal pár
huzamos és arra merőleges mélytörésekkel. A 
kutatás során a kimberlitben és az alluvium- 
han több millió karát készletet mutattak ki.

A guineai gyémántnak kb. egyharmada ék

szer-, egyharmada forgácsolószerszám minőség, 
egyharmada csiszolóanyagok gyártására alkal
mas.

Arany. A Niandan-Banié vonulat birrimi zöld 
kőzeteihez és a Baoulé-gránithoz kapcsolódó né
hány műrevaló kvarctelérnél fontosabb a Tin- 
kisso, a Niandan és Niger egyes szakaszainak 
és mellékvizeinek mosóaranya, melyet a lakos
ság ősidők óta termel. A kézi aranymosás nyo
mán Guineában jellegzetes gradlis népi ötvös
művészet virágzott ki.

A francia gyarmatügyi hatóság hosszú időn át 
elismerte a helyi törzsek kizárólagos arany
mosási jogát, csak néhány szegényesebb folyó
szakaszon adott gépi mosásra koncessziót fran
cia magáncégeknek. A kézi mosással kitermel
hető aranydús alluvium ma már kimerült. A 
gépi mosás lehetőségét a szovjet expedíció meg
vizsgálta és elfogadhatónak találta. Ugyancsak 
megkutattak és termelésre előkészítettek né
hány aranytartalmú kvarctelért is.

Egyéb ásványi nyersanyagok. Coyah környé
kén, Conakry közelében a prekambri anatexitbe 
települt kvarc-földpát-csillámpegmatitokat Fe- 
rencz K. kutatta meg.

Az egyéb, jelentéktelen ércnyom, üveghomok 
stb. nem érdemel részletes leírást.


